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24.4.2017 A8-0160/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2015: Osobitné správy Dvora audítorov 

2016/2208(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 4 a (nová)  

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 - so zreteľom na neobvyklú 

skutočnosť, že vyhlásenie Dvora 

audítorov o vierohodnosti je rozdelené 

na dve časti, t. j. a) audit spoľahlivosti 

účtovnej závierky a b) audit zákonnosti 

a riadnosti príslušných operácií; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2015: Osobitné správy Dvora audítorov 

2016/2208(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. berie na vedomie zistenia 

a odporúčania uvedené v osobitnej správe 

Dvora audítorov č. 18/2015: Finančná 

pomoc poskytnutá krajinám s ťažkosťami; 

1. berie na vedomie zistenia 

a odporúčania uvedené v osobitnej správe 

Dvora audítorov č. 18/2015: Finančná 

pomoc poskytnutá krajinám s ťažkosťami; 

je presvedčený, že by mala mať vhodný 

názov, Finančné pôžičky poskytnuté 

členským štátom, vzhľadom na to, že 

všetka táto „pomoc“ musí byť vrátené 

spolu s úrokmi; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2015: Osobitné správy Dvora audítorov 

2016/2208(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

Dvor audítorov v tejto správe neuviedol 

všetky členské štáty, ktoré dostali 

finančnú pomoc od začiatku finančnej 

krízy, vrátane programu pre Grécko, čo by 

umožnilo porovnanie; 

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

Dvor audítorov v tejto správe neuviedol 

všetky členské štáty, ktoré dostali finančné 

pôžičky od začiatku finančnej krízy, 

vrátane programu pre Grécko, čo by 

umožnilo porovnanie; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2015: Osobitné správy Dvora audítorov 

2016/2208(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. pripomína, že audit Dvora 

audítorov bol obmedzený len na veľmi 

krátke obdobie a konkrétny scenár 

finančnej pomoci na základe rozhodnutia 

Rady EÚ bez toho, aby v ňom boli 

zohľadnené ostatné potenciálne riešenia 

fiškálnej nerovnováhy, ktoré už boli 

súčasťou verejnej a akademickej diskusie, 

napríklad mutualizácia štátneho dlhu alebo 

odpustenie dlhu; 

6. pripomína, že audit Dvora 

audítorov bol obmedzený len na veľmi 

krátke obdobie a konkrétny scenár 

finančných pôžičiek na základe 

rozhodnutia Rady EÚ bez toho, aby v ňom 

boli zohľadnené ostatné potenciálne 

riešenia fiškálnej nerovnováhy, ktoré už 

boli súčasťou verejnej a akademickej 

diskusie, napríklad mutualizácia štátneho 

dlhu alebo odpustenie dlhu; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov 

nedokázal upriamiť pozornosť na 

skutočnosť, že ak by v čase zavedenia 

eura fungovali základné štruktúry 

potrebné pre každú novú menu (EMS, 

jednotný mechanizmus dohľadu, jednotný 

mechanizmus riešenia krízových situácií, 

banková únia atď.), zabránilo by to 

zrúteniu mnohých bánk, ku ktorým 

následne došlo; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2015: Osobitné správy Dvora audítorov 

2016/2208(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. pripomína, že audit Dvora 

audítorov bol obmedzený len na veľmi 

krátke obdobie a konkrétny scenár 

finančnej pomoci na základe rozhodnutia 

Rady EÚ bez toho, aby v ňom boli 

zohľadnené ostatné potenciálne riešenia 

fiškálnej nerovnováhy, ktoré už boli 

súčasťou verejnej a akademickej diskusie, 

napríklad mutualizácia štátneho dlhu alebo 

odpustenie dlhu; 

6. pripomína, že audit Dvora 

audítorov bol obmedzený len na veľmi 

krátke obdobie a konkrétny scenár 

finančných pôžičiek na základe 

rozhodnutia Rady EÚ bez toho, aby v ňom 

boli zohľadnené ostatné potenciálne 

riešenia fiškálnej nerovnováhy, ktoré už 

boli súčasťou verejnej a akademickej 

diskusie, napríklad mutualizácia štátneho 

dlhu alebo odpustenie dlhu; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2015: Osobitné správy Dvora audítorov 

2016/2208(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

správa sa obmedzuje na riadenie pomoci, 

avšak neanalyzuje ani obsah programu, ani 

dohodnuté podmienky finančnej pomoci 

a ani o nich nekladie otázky; 

7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

správa sa obmedzuje na riadenie pôžičiek, 

ale ani neanalyzuje obsah programu 

a dohodnuté podmienky finančných 

pôžičiek, ani nekladie v súvislosti s nimi 

otázky; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2015: Osobitné správy Dvora audítorov 

2016/2208(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. berie na vedomie, že cieľom 

programov finančnej pomoci bolo to, aby 

sa krajiny prijímajúce pomoc vrátili na 

finančné trhy, zabezpečili udržateľnosť 

svojich verejných financií, obnovili rast 

a znížili nezamestnanosť; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov 

nevykonal úplnú analýzu výsledkov 

programov z hľadiska plnenia týchto 

cieľov; 

9. berie na vedomie, že cieľom 

programov finančných pôžičiek (z ktorých 

všetky musia byť splatené) bolo to, aby sa 

krajiny prijímajúce pomoc vrátili na 

finančné trhy, zabezpečili udržateľnosť 

svojich verejných financií, obnovili rast 

a znížili nezamestnanosť; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov 

nevykonal úplnú analýzu výsledkov týchto 

programov z hľadiska plnenia týchto 

cieľov; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2015: Osobitné správy Dvora audítorov 

2016/2208(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. konštatuje, že Dvor audítorov sa 

zameral najmä na Komisiu ako inštitúciu, 

ktorá finančnú pomoc riadi, ale domnieva 

sa, že v záujme lepšieho pochopenia bolo 

treba viac pozornosti venovať 

Medzinárodnému menovému fondu 

a Európskej centrálnej banke (ECB), ktorí 

zo začiatku Komisiu podporovali pri 

príprave a monitorovaní programov; 

10. konštatuje, že Dvor audítorov sa 

zameral najmä na Komisiu ako inštitúciu, 

ktorá finančné pôžičky riadi, ale domnieva 

sa, že v záujme lepšieho pochopenia bolo 

treba viac pozornosti venovať 

Medzinárodnému menovému fondu 

a Európskej centrálnej banke (ECB), ktorí 

zo začiatku Komisiu podporovali pri 

príprave a monitorovaní programov; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2015: Osobitné správy Dvora audítorov 

2016/2208(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. súhlasí s názorom Komisie, že 

úloha Rady a ďalších partnerov bola pri 

vytvorení a riadení programu podcenená; 

vyzýva Dvor audítorov a Komisiu, aby 

posúdili primeranosť opatrení prijatých 

Radou, ako aj úlohu ECB, a aby sa 

zamysleli nad tým, či to boli vhodné 

opatrenia z hľadiska splnenia cieľov 

programu a či prispeli k splneniu cieľov 

Únie vrátane postupného ukončenia 

hospodárskej krízy, zvýšenia 

zamestnanosti a rastu; 

11. súhlasí s názorom Komisie, že 

úloha Rady a ďalších partnerov bola pri 

vytvorení a riadení programu podcenená; 

vyzýva Dvor audítorov a Komisiu, aby 

posúdili primeranosť opatrení prijatých 

Radou, ako aj úlohu ECB, a aby sa 

zamysleli nad tým, či to boli vhodné 

opatrenia z hľadiska splnenia cieľov 

programu a či prispeli k splneniu cieľov 

Únie vrátane postupného ukončenia 

hospodárskej krízy, zvýšenia 

zamestnanosti a rastu; ďalej žiada Dvor 

audítorov a Komisiu, aby zanalyzovali 

vplyv drastického nedostatku dokonca aj 

najzákladnejších podporných štruktúr pre 

novú menu na všetky krajiny eurozóny, 

teda štruktúr, ktoré sa v súčasnosti, po 

zrútení viacerých bánk a po zrútení alebo 

hrozbe zrútenia viacerých národných 

ekonomík eurozóny, postupne pridávajú, 

t. j. jednotný mechanizmus dohľadu, 

jednotný mechanizmus riešenia krízových 

situácií, EMS, úplná banková únia, úplná 

menová únia atď. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2015: Osobitné správy Dvora audítorov 

2016/2208(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. zdôrazňuje, že niektoré reformy 

uvedené v programoch (t. j. reforma 

pracovných trhov) môžu priniesť výsledky 

v oblasti hospodárskej súťaže len z veľmi 

dlhodobého hľadiska, pričom cieľom 

programov pomoci sú predovšetkým 

bezprostrednejšie, krátkodobé výsledky; 

13. zdôrazňuje, že niektoré reformy 

uvedené v programoch (t. j. reforma 

pracovných trhov) môžu priniesť výsledky 

v oblasti hospodárskej súťaže len z veľmi 

dlhodobého hľadiska a dokonca aj tak 

môžu viesť k zníženiu úrovne pracovných 

práv a podmienok, pričom cieľom 

programov pomoci, ktoré sú zvyčajne 

zamerané krátkodobejšie, sú 

predovšetkým bezprostrednejšie, 

krátkodobé výsledky; 

Or. en 

 


